
Började lokalt, 
siktar globalt

Johannes Hautaviita jobbar med 
internationella frågor. För en tju-
gotreårig studerande är listan på 
meriter lång. Han var med om att 
editera boken Tribunal for Chech-
nya – the prospects for applica-
tion of universal jurisdiction and 
international law. Det är en bok 
som täcker bland annat de otali-
ga brott mot mänskligheten som 
utförts i Tjetjenien. 

Hans utredning om Iran har bli-
vit publicerad i Suomen Kuvaleh-
ti. 

För att få smaka på verkligheten 
begav sig Johannes förra somma-
ren till Palestina. Syftet var att byg-
ga bostadshus som Israels stats-
makt olagligt förstört. Ankomsten 
till Tel Avivs flygplats gick dock in-
te som planerat. Resultatet blev 
förhör i flera timmar, natten bak-
om lås och bom samt utvisning ur 
landet. Israel har nämligen en 
praxis att ofta utvisa människor 
som är på väg till de ockuperade 
palestinska områdena. Men kam-
pen fortsätter, säger han.

Redan under gymnasiet och hög-
stadiet intresserade sig Johannes 
Hautaviita för internationell po-
litik. Historia var favoritämnet och 
en orsak att på morgonen masa sig 
till skolan. 

– Jan-Erik Till var en inspireran-
de lärare, hans lektioner motive-
rade mig att åka till skolan även 
under tider då jag för övrigt inte 
kände mig motiverad, säger han. 

Hemmet i Fiskars är viktigt
Hemma i Fiskars blev Johnnes 
Hautaviita miljömedveten och in-
tresserad i samhällsfrågor. Till en 
början handlade det om vardagli-
ga frågor. 

 – Jag fick en ekologiskt medve-
ten uppfostran som präglade mitt 
tänkande redan i tidig ålder. Jag 

Johannes Hautaviita intresserade sig redan i tidig ålder för samhällsfrågor. 
I skolan var hans favoritämne historia. Nu försöker han hitta lösningar på 
internationella konflikter i världens mest explosiva region, Mellanöstern. 

Johannes 
Hautaviita
Bor I Helsingfors där 
han inledde studierna i his-
toria vid Helsingfors univer-
sitet. Dock var staden be-
kant för honom sedan tidi-
gare eftersom han under 
barn- och ungdomen regel-
bundet färdades till huvud-
staden för att löpa.  

Aktivism Sitter 
i ICAHD Fin-
lands sty-
relse, som 
är en isra-
elisk orga-
nisation. 
Den mot-
sätter sig 
husdemo-

leringarna på de ockupera-
de palestinska områdena. 
År 2010 samlade organisa-
tionen en adress som krä-
ver att vapenhandeln mel-
lan Israel och Finland skul-
le avskaffas. T.ex. följande 
namn finns på adressen: Er-
kki Tuomioja, Aki Kaurismä-
ki, Lauri Hannikainen (eme-
ritus professor i internatio-
nell folkrätt), Nils Torvalds, 
Paavo Arhinmäki och Heidi 
Hautala. 

Drömyrket 
Johannes skul-
le gär-
na job-
ba som 
forskan-
de journa-
list med fo-
kus på inter-
nationella kri-
ser. Spridning 
av information 
och rapportering är ett vik-
tigt steg inom konflikt lös-
ning. 

insåg att det också finns något an-
nat, någon bredare kontext som 
jag måste ta i beaktande i mitt 
handlande. Det fick mig att reflek-
tera över mina egna impulser. Jag 
började tänka mindre på saker som 
förr kändes väsentliga t.ex. mär-
keskläder, tv-serier och att springa 
efter söta flickor under småtim-
marna i Fiskars. 

Politiskt engagemang
Studierna blev en bisak och nu-
mera tar det politiska arbetet 
som frilansjournalist och poli-
tisk aktivist bland annat i orga-
nisationen ICAHD majoriteten 
av tiden. Förkortningen ICAHD 
kommer från: Israeli Commitee 
against house demolitions, orga-
nisationen jobbar mot husdemo-
leringarna på de ockuperade pa-
lestinska områdena.  

Forskande och undersökande 
journalistik är något som Johan-
nes Hautaviita kan se som en fram-
tida karriär. Hemma i Fiskars har 
hans livsval fått stöd, de diskussio-
ner han fört med sina föräldrar gäl-
lande politik och vardagsliv har va-
rit viktiga. 

– Mina föräldrar har alltid upp-
muntrat mig och mina syskon till 
att följa våra intressen. Det tyck-
er jag är en viktig lärdom: man kan 
och skall jobba med sådant som är 

viktigt för en. Annars kommer 
man att kolla tillbaka på 
sitt liv och ångra de val 

man gjort.
I och med att intresset för 
världspolitik växte börja-

de han läsa sig in på till 
exempel kriserna i Mel-
lanöstern. Han använ-

de sig av facklitteratur samt in-
ternationella medier som de-

mocracynow.org och aljaa-
zera.com. Hautaviita anser 

att finländska medier rapporterar 
för lite om internationella kriser 
och att många av de vanliga upp-
fattningarna om Mellanöstern 
bygger på felaktiga grunder. 

– Israel-Palestina-konflikten är 
ett ypperligt exempel på detta. Det 
upprepas som ett mantra hur kom-
plicerad konflikten är, och att man 
måste ha trippeldoktorerat från 
Oxford för att kunna förstå sig på 
den. Verkligheten är dock den att 
en överväldigande majoritet av 
världens länder är överens om hur 
konflikten borde lösas.

Johannes syftar på de omröst-
ningar som ägt rum i FN sedan 
1989 om tvåstatslösningen. Den 
skulle garantera Palestina en egen 
stat och därmed en röst i FN. Det 
är endast Israel, USA och några få-
tal östater som Nauru och Palau 
som stretat emot. 

– Ett annat exempel är Iran-frå-
gan, som var aktuell här till exem-
pel under presidentvalet. Det var 
intressant att lägga märke till att 
alla presidentkandidater från vän-
ster till höger talade om hotet från 
Iran, medan ingen ens föreslog en 
jämlik behandling av de olika kon-
fliktparterna. Dessa borde stå in-
för samma lagliga principer. Vi har 
tyvärr också här i Finland en ten-
dens att analysera den politiska si-
tuationen i Mellanöstern ur ett 
USA-drivet perspektiv. 

Människor behövs  
för förändring
Mellanöstern anses vara en krut-
durk som bara väntar på att 
sprängas. Johannes Hautaviita an-
ser att USA och Israel strävar efter 
att kontrollera Mellanöstern med 
militära medel, i stället för att ta 
steg mot en fredlig lösning. Detta 
i sin tur kan provocera Hizbollah 
som är benägen att ta till vapen. 

Hautaviita påpekar att endast 
lösningar som baserar sig på inter-
nationell rätt och riktlinjer av in-
ternationella institutioner kom-
mer att leda mot en hållbar och 
rättvis fred i Mellanöstern. Men 
för tillfället drivs kriserna i regio-
nen mot en grov militär konfron-
tation och i värsta fall, ett globalt 
kärnvapenkrig.

Johannes säger att det interna-
tionella rättsamfundets roll un-
derskattas i politiska konflikter. 
Johannes anser att det internatio-
nella rättssamfundets roll under-
skattas i internationella konflik-
ter. Det ända sättet vi kan lösa po-
litiska dispyter fredligt och håll-
bart är om alla länder och männis-
kor behandlas jämlikt och döms 
enligt samma lagliga principer. 
Men vad kan du göra som en 
studerande i Finland, finns in-
te risken att ditt arbete blir som 
en droppe i havet?

– De problem vi tampas med på 
tjugohundratalet är seriösa. Män-
niskor borde vara mer aktiva. Att 
vara aktiv ger hopp om en tillfred-
ställande framtid. Det finns mas-
sor som en enskild individ kan gö-
ra, historien är full med exempel 
på hur människor genom aktivism 
har lyckats uppnå otroliga sam-
hällsförändringar. Som exempel 
kan nämnas: jämställdheten mel-
lan könen, mörkhyades rättighe-
ter, arbetarnas rättigheter och väl-
färdsamhället. Men det kräver 
jobb. Förändringen kommer ald-
rig att falla gratis från himlen, sä-
ger han.

Johannes Hautaviitas fredsarbe-
te fortsätter.  
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